Konkursy Przedmiotowe
w roku szkolnym 2021/2022
Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
rodzica /opiekuna prawnego
Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................
Nazwa szkoły ............................................................................................................................
Adres szkoły .............................................................................................................................
Klasa ..............
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ...........................................................................
Oświadczam, że:
1) znam i akceptuję Regulamin Konkursów Przedmiotowych (z wyłączeniem informatyki)
województwa mazowieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym
2021/22 ;
2) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie przedmiotowym
(„Konkurs”) zorganizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli („MSCDN”) na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty („MKO”)
w zakresie (proszę odznaczyć przedmiot/przedmioty):
☐języka
☐wiedzy

☐historii;

polskiego;
o

społeczeństwie;

☐języka niemieckiego;
hiszpańskiego;

☐biologii;

☐chemii;

☐matematyki;

☐języka francuskiego;

☐fizyki;
☐języka

☐języka rosyjskiego;

☐geografii;
angielskiego;
☐języka

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zwykłych mojego dziecka/podopiecznego
do celów związanych z jego udziałem w Konkursie, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, płeć,
data urodzenia, miejsce urodzenia, klasa, nazwa i adres szkoły, treść odpowiedzi na pytania
konkursowe oraz liczba zdobytych za nie punktów, fakt otrzymania tytułu laureata/finalisty (jeśli
dotyczy);
4) ☐wyrażam zgodę (proszę odznaczyć, jeżeli dotyczy i jeżeli „TAK”) na przetwarzanie danych
osobowych szczególnych kategorii mojego dziecka/podopiecznego do celów związanych z jego
udziałem w Konkursie, w zakresie: informacja o niepełnosprawności oraz proponowany sposób
dostosowania do niej warunków Konkursu;
5) ☐wyrażam zgodę (proszę odznaczyć, jeżeli „TAK”) na publikowanie (także w internecie)
w celu promocji Konkursu przez MSCDN oraz MKO wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego zarejestrowanego w trakcie wykonywania czynności związanych z tym
Konkursem, w tym w czasie uroczystości wręczenia zaświadczeń finalistom/laureatom;
6) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych MSCDN oraz MKO informacji
o wynikach osiągniętych przez moje/mojego dziecko/podopiecznego w Konkursie, w zakresie:
Imię i nazwisko, ID szkoły, liczba uzyskanych punktów;
7) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z udziałem
mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie, w zakresie: imię i nazwisko, dane kontaktowe;
8) zapoznałam (-em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego (oraz moich) w związku z jego udziałem w Konkursie
- zgodnie z art. 13 RODO.
……..….............................................................................................................…………………………
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie przedmiotowym
województwa mazowieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/22 na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO)
1. Współadministratorzy danych osobowych
(uczniów biorących udział w Konkursach oraz ich rodziców/opiekunów prawnych):
1) MKO, który w szczególności:
a) decyduje o ogólnych celach i zasadach przetwarzania danych osobowych,
b) zatwierdza Regulamin Konkursów,
c) powołuje składy Wojewódzkich Komisji Konkursowych,
d) wystawia zaświadczenia finalistom/laureatom,
e) pełni nadzór nad organizacją i przebiegiem Konkursów,
f) współadministruje wszystkimi danymi osobowymi przetwarzanymi w Konkursach;
Dane kontaktowe: MKO, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, tel. centrala 22 551 24
00, faks 22 826 64 97, email: kuratorium@kuratorium.waw.pl
2) MSCDN, które w szczególności:
a) współpracuje z MKO przy ustalaniu celów i zasad przetwarzania danych osobowych,
b) opracowuje projekt Regulaminu Konkursów przedmiotowych,
c) określa szczegółowe rozwiązania organizacyjne i techniczne przetwarzania danych
osobowych,
d) koordynuje i nadzoruje przebieg etapu szkolnego,
e) organizuje i przeprowadza etap rejonowy oraz wojewódzki,
f) organizuje i przeprowadza oficjalne zakończenie danej edycji Konkursów,
g) współadministruje wszystkimi danymi osobowymi przetwarzanymi w Konkursach;
Dane kontaktowe: MSCDN, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, tel. 22 536 60 00,
kom.: 797 990 037, fax 22 536 60 01, e-mail: sekretariat@mscdn.edu.pl
h) Szkoła macierzysta ucznia (współadministrator danych osobowych swoich uczniów),
która w szczególności:
a) prowadzi (spośród swoich uczniów) formalną rekrutację do Konkursów,
b) pozyskuje od rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia dotyczące ochrony danych
osobowych,
c) organizuje i przeprowadza etap szkolny Konkursów,
d) decyduje o przekazaniu MSCDN (wprowadzeniu na Panel Konkursów) danych
osobowych swoich uczniów i nauczycieli,
e) współadministruje na etapie szkolnym Konkursów danymi osobowymi:
uczniów-uczestników Konkursów, rodziców/opiekunów prawnych uczestników
Konkursów, nauczycieli przygotowujących uczniów do Konkursów oraz nauczycieli
wchodzących w skład Szkolnych Komisji Konkursowych, osób upoważnianych do
odbioru: loginów i haseł dostępowych do Panelu Konkursów, zaświadczeń o udziale
ucznia w Konkursie i uzyskaniu tytułu finalisty/laureata; osób upoważnianych
przez rodziców/opiekunów prawnych do wglądu do prac konkursowych uczniów;
2. Inspektor ochrony danych:
1) MKO: iod@kuratorium.waw.pl
2) MSCDN: iod@mscdn.pl
3) Szkoła macierzysta ucznia: kontakt do IOD dostępny na stronie internetowej szkoły.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursów – zgodnie z Zarządzeniem Nr 30
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie organizacji
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2021/2022;
2) art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a (dane o zdrowiu dziecka): wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach; zgoda osoby, której dane
dotyczą – zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
4. Odbiorcy danych:
Nie dotyczy (usługa hostingowa dotycząca Panelu Konkursów - home.pl).
5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy.
6. Okres przechowywania danych osobowych:
1) do końca roku szkolnego, w którym przeprowadzana jest dana edycja Konkursów:
a) baza danych na Panelu Konkursów;
b) wnioski o dostosowanie warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia
niepełnosprawnego,
c) prace konkursowe,
d) protokoły z przebiegu Konkursów etapu szkolnego;
2) do końca roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest
dana edycja Konkursów – kopia bazy danych, o której mowa w pkt 1, przechowywana na
nośniku zewnętrznym;
3) 5 lat od dnia zakończenia danej edycji Konkursów – pozostałe nośniki danych osobowych.
7. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:
1) prawo dostępu do danych osobowych - swoich oraz swoich dzieci/podopiecznych (art. 15),
do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18);
2) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
1) podanie danych osobowych zwykłych jest niezbędne do udziału dziecka w Konkursie;
2) podanie danych o niepełnosprawności oraz danych w formie wizerunku nie jest niezbędne
do udziału dziecka w Konkursie.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy.

